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Anordning vid kolvpumpar for medieinskt toruk.

Foreliggande uppfinning avsei en anordning
vid. genom en niedelst elektriskt motstand reg-

lerbar elektromotor drivna, enkelverkande kolv-

pumpar for medicinskt bruk, varvid pumpcy-
iindern ar forsedd med ett utbytbart cylinder-

lock och en med hal forsedd mellanvagg. An-
ordningen kan anvandas for olika halsovardan-
de andamal, varibland markas samtidig sug-

och tryckmassage medelst av pumpen
^
drivna,

klockformiga, ihaliga organ, saint medikamen-
tos behandling, varvid droppstorleken och me-
dikamentmangden kunna doseras.

Det for uppfinningen utmarkande bestar
dari, att cylindern vid minst tva stallen av sin

langd ar forsedd med inloppsoppningar, vilka
med avseende pa tvarsnittet kunna regleras me-
delst for hand installbara kranar, av vilka in-

loppsoppningar den i forhallande till kolvens
lagsta suglage mest avlagsna ar forsedd med
en vid tryck sig automatiskt stangande men vid
pumpens sngslag sig oppnande insugningsven-
til. For anslutning till ett massageredskap,
som till skillnad fran redan kanda dylika appa-
rater kan utova omvaxlande tryck- och sug-
massage, varvid den in- och utstrommande luft-

mangden kan regleras for olika massageverkan,
eller en avdunstningsapparat for medikamentos
behandling, ar en oppning pa kant satt anord-
nad i cylinderlocket.

Genom dessa anordningar uppnas flexa for
halsovard ytterst viktiga verkningar. Vid
astadkommande av sug- och tryckstotar moj-
liggores genom nppfinningen anvandningen av
ihaliga, klockformiga massageorgan, varvid
sug- och tryckstotarna kunna noga doseras,

varigenom uppnas en utomordentligt verksam
behandling av huden. Genom de snabbt vax-
lande sug- och tryckstotarna och dessas doser-
barhet ar det mojligt att avlagsna fororeningar
i porerna och infora sarskilda substanser i de-

samma.
Vid astadkommande av snabbt pa varandra

foljande tryckstotar vid medikamentos behand-
ling kan mangden av de medikamentosa sub-
stanserna eller dropparnas storlek regleras pa
hittills icke kant satt genom installning av en
ventiL
Den med hal forsedda mellanvaggen avdelar

cylindern, sa att en damm- och reningskam-
mare for den genomstrommande luften bildas.

Uppfinningen askadliggores i en utforings-

form sasom exempel pa bifogade ritning. I
fig, 1 visas uppfinningsforemalet for massage
och i fig. 2 for medikamentos behandling sett

fran sidan, fig. 3 ar ett vertikalsnitt i forsto-

rad skala genom kolvpumpen for astadkom-
mande av^ doserade sug- och tryckstotar for

massage, fig. 3a visar en detalj i forstorad ska-

la, fig. 4 anordningen i fig. 3, avsedd for me-
dikamentost bruk och fig. 5 nagra massagered-
skap i forstorad skala.

Elektrisk strom tillfores genom en ledning 1

till ett regleringsmotstand 2 och genom en led-

ning 3 till en motor 4, vilken ar anordnad pa
en for kolvpumpen och densamma drivande
mellantransmission 6 samt pumphuset 9 ge-

mensam bottenplat eller fotstallning 5. Mellan-
transmissionen 6 bestar av en kuggvaxel, vars
mindre hjul ar fast pa motoraxeln och storre

pa en med en vevtapp 8 forsedd skiva 7. Pump-
huset 9 ar tudelat i vertikal riktning och ned-
till anslutet till en hoxisontal, cylindrisk kapa,
i vilken skivan 7 ar lagrad. Pumphuset 9 om-
sluter delvis pumpcylindern 10, i vilken en kolv
11 ar forskjutbar upp och ned av vevstaken 12,

i vars ande 13 vevtappen 8 ar lagrad. Ovan-
for kolven 11, da denna befinner sig i sitt lag-

sta suglage, aro i cylindern 10 tva med kra-
nar forsedda inloppsoppningar 14, 18 anord-
nade. Genom lamplig installning av dessa

kranar insuges av kolven 11 under sugslaget
storre eller mindre luftkvantitet, -som utstotes

vid det darpa foljande tryckslaget. Ha-rigenom
ar det mojligt att erhalla doserbara, pa varand-
ra foljande sug- och tryckstotar. Inloppsopp-
ningen 14 behdver icke vara ansluten till en
vid tryckslaget sig automatiskt stangande ven-
til eller kran. Denna inloppsoppning sitter

namligen sa nara kolven vid dennas andlage,
att den knappast forhindrar vakuumbildning.
Genom denna oppning insuges emellertid mot
slutet av sugslaget en luftmangd, som vid det

darpa foljande tryckslaget astadkommer den
onskade kompressionsstoten. Inloppsoppningen
18 ar forsedd med en vid tryck sig automatiskt
stangande insugningsventil 19, vilken vid pum-
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pens sugslag oppnar sig, oeh genom lamplig in-

stallning av kranen 20 medelst handtaget 21
doseras den insugna luftmangden. Kranen 20
ar forsedd med en slangstuts, genom vilken me-
dikamenter i pulver-, gas- eller angform kunna
inforas i cylindern 10 och ater utstotas vid

tryckslaget.

Mellan inloppsoppningen 18 ocli cylindern 10
eller i sjalva cylindern kan en elektrisk upp-
varmningsanordning anbringas. Cylindern 10
avdelas i sin ovre del av en med ett eller flera

Ml 16 forsedd mellanvagg 15. Tillsammans
med cylinderloeket 22 bildar denna vagg en

damm- och leningskammare 17, i vilken till

foljd av gas- eller luftstrommens fortunnande
medryekta damm- eller fettpartiklar avskiljas.

Utblasningsventilen ar fast pa cylinderloeket

22, som ar losbart forenat med cylindern 105

t. ex. genom skruvgangor. Cylinderloeket 22

kan vara forsett med flera olika stora utblas-

ningsventiler, men det ar lampligare att ha fle-

ra olika, utbytbara cylinderlock, vardera- for-

sett med en utblasningsventil av sinsemellan
vaxlande storlek.

I fig. 3 visas kolvpumpen med utblasnings-

anordning for massage och i fig. 4 for medika-
mentos behandling. Utblasningsanordningen i

fig. 3 bestar av en rorformig ventilkropp 23,

forsedd med en slangstuts. Pa cylinderlockets

insida ar anordnad en fordelningsanordning 24,

som tvingar luften att ga i pilarnas 25 rikt-

ning. I ventilkroppen 23 ar anordnad en sido-

kanal 26, som kan avstangas medelst en vrid-

bar, med handtag 27 forsedd ventilslid 28. Den-
na visas sedd uppifran i fig. 3a. Genom in-

stallning av sliden 28 oppnas sidokanalen iner

eller mindre, och harigenom regleras den till

massageredskapet utstrommande luftmangden.
En visare pa sliden mojliggor en bestamd in-

stallning efter en pa cylinderloeket 22 anord-

nad skala.

Genom lamplig installning av kranen 29 till

inloppsoppningen 14 och kranen 20 medelst
handtaget 21 samt sliden 28 medelst handtaget
27 ar det mojligt att efter onskan och behov
reglera tryck- och sugstotarna i de ihaliga,

klockformiga massageredskapen 30. Man kan
salunda fa cirka 30 snabbt pa varandra foljan-

de sug- och tryckstotar per minut, vilka aro av
samma styrka, men kunna varieras, darigenom
att en del av luftmangden oforbrukad utblases

genom sidokanalen. Det ar aven mojligt att la-

ta sugstoten verka kraftigare an tryckstdten el-

ler tvartom, allteftersom isynnerhet sugstoten

foretages olika genom installning av inlopps-

oppningarna pa cylindern 10 i forhallande till

ventilen pa cylinderloeket 22. Sug- och tryck-

stotarna folja darvid efter varandra i onskad
styrka utan att en installning for hand beho-

ver foretagas, vilket i hog grad skulle hindra

hastigheten vid massagen. Till foljd darav kan
massageredskapet forsatta enstaka hud- eller

kroppsdelar i en membranliknande svangning,

varvid fororeningar i porerna avlagsnas, och

[
likasa kunna ang- eller gasformiga substanser

; inforas i huden. Sarskilt kraftiga bli tryck-

j
stotarna, om kranen 29 oppnas for hand vid

« varje kolvslag, varigenom luften i cylindern

i
forstarkes genom tillf'ord friskluft.

Tig. 4 visar kolvpumpen for medikamentos
behandling, varvid endast snabbt pa varandra
foljande tryckstotar astadkommas. For detta

andamal ar under cylinderloeket 22 anordnad
en ventil 31, som pa kant satt automatiskt av-

stanger 'pumpen, da kolven 11 begynner ett

sugslag. Daremot utslappes i pumpen kompri-
merad luft med suspenderade substanser genom
ventilen 31, roret 32, fdrdelningsroret 33 och
roren 34, 35, som aro forsedda med slangstut-

sar. Dessa ror aro forsedda med avstangnings-

|
ventiler, som manovreras medelst handtagen
36, 37. Genom en slang 38 (fig. 2) star pum-
pen i forbindelse med en avdunstningsapparat

39, varvid rorets 34 utlopp regleras medelst

handtaget 36 for dosering av den utstromman-
de luften. Den till handtaget 36 anslutna ven-

tilen har samma funktion som ventilsliden 28
vid massage.
Det ar ayen mojligt att genom reglering av

inloppsoppningen 14 och inloppsoppningen 18

samt de till handtagen 36, 37 anslutna utlopps-

; ventilerna efter onskan dosera storleken av av-

dunstningen i avdunstningsapparaten 39. Den-
na dosering ar av stor betydelse vid s. k. re-

sorptiv inhalation for inforande av avdunsta-

de lakemedel i lungorna eller biodet.

! Genom kammaren 17 avensom genom en pa
cylindern 10 anordnad smorjkopp 40 kan smorj-

medel tillforas kolven, sa att densamma ilven

vid mycket hastig gang arbetar storningsfritt.

Patentanspr5.k;

l:o) Anordning vid genom en medelst elek-

triskt motstand reglerbar elektromotor drivna,

I

enkelverkande kolvpumpar for medicinskt bruk,

varvid pumpcylindern ar forsedd med ett ut-

bytbart cylinderlock och en med hal forsedd
mellanvagg, kannetecknad darav, att pumpcy-

lindern (10) vid minst tva stallen av sin liingd

ar forsedd med inloppsoppningar (14, 18), vil-

ka med avseende pa. tvarsnittet kunna regleras

I medelst for hand installbara kranar (29 respek-

tive 21), av vilka inloppsoppningar den i for-

hallande till kolvens (11) lagsta suglage mest
avlagsna (18) ar forsedd med en vid tryck sig

automatiskt stangande men vid pumpens sug-

slag sig oppnande insugningsventil (19), un-

der det att for anslutning till ett massagered-
skap (30), som kan utova omvaxlande tryck-

och sugmassage, varvid den in- och ntstrom-

mande luftmangden kan regleras for olika mas-
sageverkan, eller en avdunstningsapparat (39)

for medikamentos behandling, en oppning pa
kant satt ar anordnad i cylinderloeket (22).

2;o) Anordning enligt patentanspraket l:o)



for anslutaing till ett massageredskap, kanne-
tecknad darav, att cylinderlocket (22) q,r for-

sett med en med slangstuts forsedd, rb'rformig

ventilkropp (23), i vilken en sidokanal (26) ar

anordnad, som kan avstangas medelst en vrid-

bar, efter skala installbar och med handtag
(27) forsedd ventilslid (28), vilken har till

uppgift att reglera i det till slangstutsen an-

slntna massageredskapet (30) astadkomna sug-

och tryckstotar, varvid saval lika starka sug-
och tryckstotar som sadana av varierande styr-

ka kunna erhallas genom installning av kra-

naina (29, 21) till inloppsoppningarna (14 re-

spektive 18) i pumpcylinclern (10) och ventil-

sliden pa cylinderlocket.

3:o) Anordning enligt patentanspraket l:o)

for anslutaing till en avdunstningsappaiat for

medikamentos behandling, kannetecknad darav,
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att vid cylinderlocket (22) ar anordnad en vid
tryck i pumpcylindern (10) sig automatiskt
oppnande ventil (31), som ar ansluten till mecl
for band reglerbara ventiler och slangstutsar
forsedda ror (34, 35), av vilka vart och ett ar
avsett for tillforsel av en tryckluftstrom till

avdunstningsapparaten (39) for astadkomman-
de av en medikamentavdunstning, vilken jamte
luftstrommen kan regleras genom installning
ay ifragavarande rors (34 respektive 35) ven
til samt inloppsoppningarna (14, 18) i cylin-

ders
4:o) Anordning enligt patentanspraken l:o)—3:o), kannetecknad darav, att den med hal

(16) forsedda mellanvaggen (15) avdelar
pumpcylindern (10), sa att en damm- och re-

ningskammare (17) for den genomstrommande
luften bildas.
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